
 

  

 
 
 

PLAVALNA  ZVEZA  SLOVENIJE 

 

 
 
 

 Z A P I S N I K  
 
 
3. korespondenčne seje Izvršnega odbora PZS v letu 2017, dne 20. 04. 2017. 
 
 
Pisarna PZS je izvedla korespondenčno sejo z naslednjima točkama:  

 
DNEVNI RED: 

1. Pregled  in potrditev prestopov plavalcev v mini prestopnem roku (apr, 2017) 
2. Seznanitev in odločitev v primeru Osolnik  
 
AD1. Korespodenčna seja je bila izvedena zaradi potrditve preregistracije v 

skladu z 9. členom Registracijskega pravilnika PZS in s tem omogočitev 
nastopa preregistriranih plavalcev za nov klub na bližajočih se mitingih.   
Do 15. 4. 2017 (oz. roka za odgovor klubov na prošnjo za izpisnico) ni prišla nobena 
pripomba oz. zadržek s strani klubov, zato lahko ugotovimo, da so bile vse prošnje za 
izpisnice v skladu z 8. , 12. in 13. členom Registracijskega pravilnika in je preregistracija 
veljavna .   

AD2. Članom je bila posredovana dokumentacija in prošnja Pina Osolnika v roku 

za izdajo izpisnice. PK Torpedo pogojuje izdajo izpisnice s poravnavo 
finančnih dolgov plavalca Pina Osolnika, ki se nanašajo na smučarski izlet. 
Družina Osolnik je z računi dokazala, da so bile poravnane vse obveznosti do 
kluba v skladu z klubskimi zahtevami, medtem ko ne priznava stroške 
smučarskega izleta, katerega se Pino ni udeležil.  

 

 
Od 15 članov I.O. PZS, ki so glasovali, je prestop pod točko 1 potrdilo 15 članov.  
SKLEP KO1-03/17: Člani IO PZS potrdili preregistracijo v mini prestopnem roku vsem 

prispelim prošnjam za izpisnico pod točko 1. 
 

V primeru Osolnik pa je od skupno 15 članov za prestop glasovalo 9 članov, 4 so 
predlagali da obravnava disciplinska komisija PZS in 2 sta se vzdržala.  
SKLEP KO2-03/17: Člani IO PZS so potrdili preregistracijo Pina Osolnika iz PK Torpeda 

v PK Ljubljano, kljub nasprotovanju PK Torpeda, ker so ugotovili, da 
dolg, ki naj bi bil neporavnan ni nastal zaradi neplačila plavalnih 
aktivnosti, temveč je nastal izven plavalne dejavnosti.  

 
 
Zapisal:         Predsednik PZS 
Matjaž Perme          dr. Jakob Bednarik l.r.  
 
 


